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Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

fotó: Tomáš Mlynárik

A fenti 2019. nagypéntekén a selmeci
Kálváriáról készült képpel kívánunk
minden kedves tagtársunknak békés,
kellemes húsvéti ünnepeket!

Vigyázzanak maguk és szeretteik
egészségére!
Jó szerencsét!
Dr. Hatala Pál
elnök
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Új székház
lehetőségünk nyílik érvényesíteni
legkedvezőbb vételár opcióját.

Tisztelt Tagtársak,
Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat,
hogy az új székház megvásárlására már
80MFt-ot meghaladó összegű kölcsönt
ajánlottak fel tagjaink a Hírlevél lapzártáig.

a

Tudjuk, hogy minden családnak komoly
kihívást jelent a mostani pandémiás
időszak. Minden felajánlás az anyagiakon
túl jelentős erkölcsi támogatását is jelent
Egyesületünknek,
amiért
köszönettel
tartozunk egymásnak!

Időközben az eladókkal sikerült az ingatlan
vételárát oly módon „lealkudni”, hogy a
teljes vételár kifizetésének időpontjától
függ a végső vételár.

Ezzel együtt mindenkit arra kérek, hogy
csak a lehetőségei adta határokon belül
tegyen vállalást az Egyesületért, erőn felül
senki ne vállaljon magára terhet!

Amennyiben május 15-ig egyösszegben ki
tudjuk fizetni a teljes vételárat, úgy 5MFt
kedvezményt kapunk a december 31-i
végső
fizetési
határidőhöz
tartozó
összeghez képest. Ez azt jelenti, hogy ma
hozzávetőlegesen 30MFt hiányzik az
egyösszegű kifizetéshez.

A felajánlásaikat az ombkenet@ombke.hu
e-mail címre „Az Egyesület új székházáért”
megjegyzéssel legyenek szívesek elküldeni.
Segítségüket előre is köszönöm!

Amennyiben tagtársaink, pártoló tagjaink
erre a célra célzott, maximum 50eFt
egyszeri támogatást vagy 50eFt-ot
meghaladó mértékű kölcsönt tudnának
felajánlani Egyesületünknek, illetve az
eddigi felajánlott összegüket bármilyen kis
mértékben
meg
tudják
emelni,

Jó szerencsét!

Dr. Hatala Pál
elnök

Tájékoztató
Tisztelt Tagtársak!

Reméljük, hogy minél szélesebb körben
ismerhetjük meg tagtársaink véleményét!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy a
Kiadói Bizottság intenzíven dolgozik az
„egyesületi médiamix” kialakításán, ezen
belül is a BKL megújításán. Az elkövetkező
hetekben várható egy új kérdőív (mind
online, mind papír alapú) publikálása. A
Kiadói Bizottság előre is köszöni minden
tagtársunk közreműködését.

Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
a Kiadói Bizottság elnöke
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Tisztelt Tagtársak!
Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok
(30 éves korig) 6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a
nappali
képzésben
részt
vevő
doktoranduszok, a munkanélküliek, a
GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja
3.000 Ft/év

Nagyon sokan befizették már az ezévi
tagdíjat is, ennek ellenére sokan vannak
még, akik a korábbi években esedékes
tagdíjukat
sem
rendezték.
Ezen
tagtársainknak a Titkárság emlékeztető emaileket, illetve leveleket küldött ki.
Az Alapszabály szerint aki két egymást
követő év során nem fizeti meg tagdíját, azt
automatikusan ki kell vezetni a
tagnyilvántartásból.

Jó szerencsét!
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület számlaszámai: OTP Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank: 10200830-32310119-00000000).

Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

Sajnos idén sem rendezhetjük meg
A
„BÁNYÁSZATI
ÉS
KOHÁSZATI LAPOK/ az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
és a M.Kir. Bányászati Akadémia
Közlönye” XXVII. évfolyam 8. szám,
1894. április 15-én (p: 113-115) közli az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület választmányának 1894. április hó
7—én felolvasással egybekötött rendes
gyűlésének jegyzőkönyvét.

Antal tiszteleti tag a „Jó szerencsét”
köszöntésformát
tartván
a
legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja
elfogadásra. – (Általánosan elfogadtatik).”
1944-ben a háborús világesemények
miatt az ötvenéves köszöntésről a
Bányászati és Kohászati Lapok 1944
november 1-ei számában (p.: 310 – 311)
majd a Bányászat 127. évfolyam 2.
számában (p.: 181 -182) jelent meg „Ötven
éves a magyar bányászköszöntés” Faller
Jenő írásában.

A jegyzőkönyv 11. pontja:
„Árkossy Béla a bányász köszöntésre
vonatkozó ama kérdését terjeszti a
választmányi gyűlés elé, hogy a német
„Glückauf”
köszöntést
a
legmagyarosabban mi módon lehetne
kifejezni. Többek hozzászólása után Péch

1993-ben e sorok írója javaslatot tett
a BDSZ – és az OMBKE elnökeinek
(Schalkhammer Antal és dr Tóth István),
hogy 1994-ben emlékezzünk meg a
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köszöntés
elfogadásának
évfordulójáról.

lapunkban mindig beszámoltam. 2020 –ban
miután már minden szervezés stb.
(meghívók kiküldése, előadó, koszorúzok,
pohárköszöntő, állófogadás) megtörtént
2020. március 12-én jelent meg a COVID19 miatti szigorítás, ami miatt az emlékülést
nem szabadot megtartani.

100.

Mindkét elnök elfogadta a javaslatot
és 1994. április 7-én Várpalotán került sor a
Jó szerencsét Művelődési Központ
színháztermében az emlékülésre, amelyről
lapunk részletesen beszámolt.

2021-ben már óvatosabb(ak) voltam
/ voltunk – sajnos jogosan – mert már
február első napjaiban az látható volt, hogy
az ismert rendelkezések miatt idén sem
kerülhet megrendezésre az emlékülés.

Az emlékülésen az emléktáblánál
dr. Horn János a BDSZ kabinetvezetője egy
új bányászhagyományra tett javaslatot,
mely szerint vállalja, hogy minden évben
szakmai előadással emlékezünk meg az
elfogadásról.

Bízunk abban, hogy 2022-ben már
ismét Várpalotán együtt ünnepelhetjük a
köszöntés elfogadását.

Ez minden évben megtörtént (csak
egy esetben (2017) nem én moderáltam,
ugyanis
éppen
a
kórházban
combnyaktöréssel operáltak) -– erről is

Dr. Horn János

In memoriam Rózsa Sándor
In memoriam Rózsa Sándor, okleveles
gépészmérnök / műszaki szakember – a
tradicionális
Köfém
meghatározó
egyénisége hagyott itt bennünket.

A székesfehérvári telephely mai formáját
meghatározó Öntödei / Hengerműi és
Présműves fejlesztések is őrzik szaktudását
és támogatását.

Fiatalon 1967-ben a Budapesti Műszaki
Egyetem
frissen
végzett
gépészmérnökeként
lépett
be
a
székesfehérvári Könnyűfémműbe, mint
művezető.
Az állandóan formálódó cégben a teljesség
igénye nélkül egyre felelősségteljesebb
munkaköröket töltött be: főmechanikus,
fejlesztési főmérnök, műszaki igazgató,
majd központi szolgáltatás igazgató.

Műszaki tudását és az alumínium gyártás
teljes
folyamatának
az
ismeretét
felhasználva nagyon aktív és értékes tagja
volt az akkori vállalatvezetésnek.
Szeretett fiatalokkal dolgozni, a tudását
örömmel osztotta meg munkatársaival.
1997-ben 30 év Köfémes szolgálat után
nyugdíjba vonult.
Emlékét megőrizzük!

A vállalat közben HUNGALU Rt.-vé, majd
a privatizáció után Alcoa-Köfém Kft.-vé
alakult. Rózsa Sándor nyitott volt a
változásokra és aktívan részt vett az
átalakulási folyamatokban.

HOWMET-Köfém Kft. és az ArconicKöfém Mill Products Hungary Kft.
vezetősége.
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FÖCIK Hírek

Meghívó
Tisztelt Kollégák!

A szimpóziumot az Eötvös Loránd
Tudományegyetem támogatásával az
ENeRAG H2020 projekt és a Tóth József és
Erzsébet
Hidrogeológia
Professzúra
szervezi. A szimpózium tudományos
célkitűzéseit támogatják a nemzetközi hírű
meghívott előadók, a Hidrogeológusok
Nemzetközi Szövetségének (IAH) több
bizottsága (RGFC, MAR), valamint a
Magyar Nemzeti Tagozata is.

Ezúton szeretném meghívni Önöket az
International Symposium on Geofluids
nemzetközi konferenciára, mely az Európai
Unió által támogatott Horizon2020
ENeRAG projekt keretében, virtuális
formában kerül megrendezésre 2021. július
7-9. között. Az esemény honlapja:
https://geofluids2021.hu/.
Az esemény fő célkitűzése, hogy a
felszínalatti víz, termálvíz, geotermikus
energia, szénhidrogének és a hidrotermális
ásványi
nyersanyagok
összehangolt,
rendszerszemléletű
értékelése
és
kutatása, valamint kiaknázásuk és
fenntartható-használatuk elősegítése.

Bízva abban, hogy az esemény felkelti
érdeklődésüket:
Szijártó Márk
Mádlné Dr. Szőnyi Judit
a szimpózium elnöke nevében

2021 a Barlangok és Karsztok Nemzetközi Éve
Az UNESCO 2021-et Barlangok és
Karsztok Nemzetközi Évévé nyilvánította.
A Nemzetközi Barlangtani Unió ezzel a
bemutatkozó videóval hívja fel a figyelmet
a barlangok és karsztok megismerésének és
védelmének fontosságára.
Elkészült a Barlangok és Karsztok
Nemzetközi Évéről szóló kisfilm magyar
változata, melyet ezúton is szeretettel
ajánlunk Önöknek. Nézzék és osszák meg
ismerőseikkel, hogy minél többek figyelmét
felhívhassuk szeretett barlangjaink páratlan
és sérülékeny értékeire. És hogy
megsejtsék, miért járunk mi állandóan a

A filmet megtalálhatják az MKBT Youtube
csatornáján is:
https://www.youtube.com/channel/UCD7B
uNWSQsHII7k_9sayhMw
Az eredeti angol nyelvű film a
https://youtu.be/sw1YOSNXSvs
hivatkozáson érhető el.
http://iyck2021.org/
http://barlang.hu

Föld alá.
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Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei
Az USA újabb szankciókkal fenyeget az
Északi Áramlat 2 miatt
Az Egyesült Államok azt követeli, hogy
azonnal állítsák le a gázvezeték építését és
szankciókat helyez kilátásba az építkezés
összes résztvevőjével szemben. Joe Biden
elnök kormányának kötelessége, hogy a
kongresszus által elfogadott, a szankciókra
vonatkozó törvényt végrehajtsa – közölte
Antony Blinken amerikai külügyminiszter.
(Kurier.at, 2021. március 18. online)

hogy még mindig rengeteg a rendelkezésre
álló kőolajkészlet.
(Bloomberg, 2021. március 19.)
Az AmCham vezetője szerint el fog
készülni az Északi Áramlat 2.
Az Északi Áramlat 2 gázvezeték el fog
készülni, mivel az nem csak Oroszország,
hanem
Európa
vezető
gazdasági
hatalmainak is érdekében áll – vélekedett
Alekszisz Rodzjanko, az Oroszországi
Amerikai
Kereskedelmi
Kamara
(AmCham)
vezetője.
A
szakértő
emlékeztetett arra, hogy Joe Biden amerikai
elnök kormánya még a legutóbbi, nagy
horderejű nyilatkozatok előtt egyértelművé
tette, hogy nem fogja komolyan
akadályozni a projekt befejezését.
(Ria-Novosti, 2021. március 20.)

A Socar az LNG piacán terjeszkedne
Az azeri Socar Trading több kisebb
projekttel növelné részesedését az LNG
piacán. Ezek többsége olyan üzem lenne,
amelyek erőművek részére alakítaná vissza
a cseppfolyósított földgázt a feltörekvő
piacok országaiban. Az első beruházás Srí
Lankán indulhat 100 millió dolláros
kerettel,
ezt
követően
pedig
Elefántcsontparton építkeznének.
Céljuk, hogy ebben a szegmensben néhány
éven belül, globálisan nézve is az öt vezető
cég közékerüljenek.
(Bloomberg, 2021. március 18.)

Jóváhagyta az LNG termelési programot
az orosz kormány
Oroszország kormánya jóváhagyta a
cseppfolyósított földgáz kitermelésének
fejlesztéséről szóló hosszú távú programot
– jelentette be Mihail Misusztyin orosz
miniszterelnök.
A
tervek
további
lehetőségeket tartalmaznak a régiók
gázhálózatának kiépítésére, beleértve a
távol-keleti és északi-sarkvidéki területeket
is. Misusztyin elmondása szerint 15 év alatt
az Orosz Föderáció LNG termelési
kapacitása a jelenlegi háromszorosára fog
növekedni, így évente 140 millió tonna
cseppfolyósított földgázt szándékoznak
termelni.
(Kommerszant, 2021. március 22, online)

Túl sok az olaj, mégis nőnek az árak
Az olaj világpiaci ára egyelőre követi azt a
forgatókönyvet, amit az OPEC+ országok
felvázoltak. A gazdasági fellendülés mellett
az is felfelé hajtja a keresletet, hogy a
Nemzetközi Energiaügynökség szerint az
olaj iránti globális kereslet még mindig nem
tetőzött. A magas árakat az olaj mennyisége
sem indokolja, hiszen a rendelkezésre álló
készleteket az OPEC mesterségesen tartja
alacsonyan, de minél magasabbra szöknek
az árak, annál több kitermelő indítja újra
kútjait az USA-ban és máshol is. Ráadásul,
míg az OPEC+ országoknál a nyereséges ár
közelebb van a 80 dollár/hordóhoz, mint a
70
dollárhoz,
addig
a
palaolajkitermelőknél ez a határ 50 dollár. Az árak
emelkedését tehát épp az fogja megállítani,

Az Air Liquide 9,5 milliárdot szán
hidrogénnel kapcsolatos beruházásokra
A világ második legnagyobb ipari gázokat
előállító vállalata 9,5 milliárd dollárnak
megfelelő összeget fordít alacsony széndioxid igényű hidrogénnel kapcsolatos
6

fejlesztésekre 2035-ig. Céljuk, hogy
elsődleges beszállítói legyenek azoknak a
szektoroknak, amelyek óriási kibocsátáscsökkentésre kényszerülnek a következő
évtizedben, például a fémipar és az
autógyártás. Ha ez sikerül, hidrogénből
származó bevételük a jelzett időszakra
megháromszorozódik, és elérheti az évi 6
milliárd eurót. Ennek érdekében 3
gigawattnyi elektrolízis-kapacitást építenek
ki 10 év alatt. Saját működésükből eredő
szén-dioxid kibocsátásukat ezen időszak
alatt harmadával csökkentik, 2050-re pedig
teljesen szén-semlegessé válnak ̶ jelentette
be Benoit Potier, a francia cég
vezérigazgatója.
(Bloomberg, 2021. március 23.)

holott a nemzetközi piacok nem ezt
tanúsítják.
(Myśl Polska, 2021. március 24.)
Az orosz import gáz árának jelentős
emelkedésére számít Törökország
A török állami Botas olaj- és gázipari
vállalat arra számít, hogy az orosz gáz ára
Törökország számára jelentősen, 23
százalékkal emelkedik az idei második
negyedévtől. A török fél jelenleg 170
dollárt fizet ezer köbméter orosz gázért, ami
április 1-től 209 dollárra emelkedhet.
Törökország elsősorban Oroszországból,
valamint Iránból és Azerbajdzsánból
származó import révén fedezi gázigénye
legnagyobb részét.
(Haberturk, 2021. március 24.)

Az olajipari vállalatok támogatják a
szén-dioxid árazást
A Fehér Házzal történt egyeztetés során a
legnagyobb olajipari vállalatok vezetői
közölték, hogy egyetértenek a szén-dioxid
kibocsátásra kivetendő díjakkal. A
megbeszélésen részt vettek a Royal Dutch
Shell, az Exxon és a Chevron képviselői is
és hangsúlyozták, hogy együtt kívánnak
működni a kormánnyal a klímaváltozást
előidéző gázok visszaszorításában, akár úgy
is, hogy ezen gázok kibocsátásáért cserébe
külön díjakat kelljen fizetniük. Gina
McCarthy, a Fehér Ház klímaügyi
szaktanácsadója pedig azt hangoztatta,
hogy a kormány az olaj- és gázipari
vállalatokra,
illetve
ezek
metánkibocsátására is fog fókuszálni a
klímaváltozás elleni fellépésben.
(The Wall Street Journal, 2021. március
23.)

Az Európai Parlamentben az USA
Északi Áramlat 2 elleni szankcióival
szemben való fellépést sürgették
Mathilde Androuët francia EP képviselő az
Egyesült Államok Északi Áramlat 2 elleni
szankcióival szembeni küzdelmet sürgette
az Európai Parlamentben. A képviselő
emlékeztetett rá, hogy a Washington által
bevezetett korlátozások miatt a projektben
részt vevő 120 európai vállalat egy része
kénytelen volt megtagadni a részvételt a
beruházásban annak ellenére, hogy az
építkezés már a végéhez közeledik.
(Euronews, 2021. március 25, online)

Több LNG-projektnek is véget vethetnek
Mozambikban
Az Iszlám Államhoz köthető zavargások
miatt 120 milliárd dollárnyi, LNG-vel
kapcsolatos beruházást halaszthatnak el
Mozambikban. A Total közölte, hogy
egészen addig nem folytatják LNGlétesítményük építését, amíg az adott
tartományban
helyre
nem
áll
a
közbiztonság. Ezzel szinte egy időben az
Exxon is bejelentette, hogy nem folytatják
beruházásukat, melyet a Totalétól nem
messze kezdtek el, ám a biztonsági

Miért nem tudja Lengyelország feladni
az orosz gázt?
A piaci árak és a Gazprom versenytársainak
hiánya miatt nem adhatja fel Varsó az orosz
gáz beszerzését. Az orosz nyersanyagok
lengyelországi árának kérdése mítoszokkal
teli, a médiában évek óta folyik a kampány
arról, hogy az orosz gáz nagyon drága,
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Irak jelentős szerződésre készül a
Totallal
Irak óriási, 7 milliárd dolláros keretösszegű
szerződésre készül a Totallal – közölte a
közel-keleti állam olajügyi minisztere. A
megállapodás
infrastrukturális
beruházásokra,
olajés
gázmezők
feltárására és kiépítésére vonatkozik. A
szerződést
júliusban
szeretnék
véglegesíteni. A megvalósuló projektekben
a Total már szem előtt tartja majd új
klímaügyi célkitűzéseit, így például az
olajkutaknál nem lesznek gázfáklyák. A
vállalat emellett 1 gigawattnyi napenergiakapacitást is kiépít majd Irakban.
(Bloomberg, 2021. március 27.)

kockázatok miatt már többször leállítottak.
Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha a
mozambiki kormány nem rendezi a
helyzetet, akkor az LNG-létesítmények
lehetséges ügyfelei más lehetőségek után
néznek.
(Bloomberg, 2021. március 25, online)
Több komoly érdeklődő is van az Alta
Resources iránt
A
földgázlelőhelyek
feltárásával
foglalkozó, amerikai Alta Resources cég
többségi tulajdonrészére tett ajánlatot a
Chesapeake Energy és az EQT Energy is. A
3 milliárd dollár értékűre becsült Alta az
első komolyabb cég a szektorban, mely új
tulajdonosra találhat, és ez minden
bizonnyal új lökést ad a felvásárlási
hullámnak. A vállalat főként azért ad okot a
nagy versenytársak érdeklődésére, mert
közel 100 ezer hektárnyi területen van
feltárási engedélyük a világ legnagyobb
palagáz-mezőjén, a Marcelluson.
(Bloomberg, 2021. március 25.)

Árajánlatot tesz a Romgaz az
ExxonMobil Fekete-tengeri részvényeire
A hírt a román energiaügyi miniszter, Virgil
Popescu jelentette be, és ugyanő ígért
módosított offshore-törvényt az idei nyárra.
Sajtóforrások
szerint
a
törvény
előterjesztése attól függ, sikeres lesz-e a
Romgaz tranzakciója. A kormány attól tart,
hogy az offshore-törvény nyilvánosságra
hozása ártana az üzletnek: a kedvezőbb
törvényi keretek arra késztethetnék az
Exxont, hogy emelje az árat, vagy éppen
elálljon értékesítési szándékától.
Az Exxon 2019 júliusában jelentette be,
hogy megválik a Neptun Deep gázmező
kitermelésében
birtokolt
50
%-os
részesedésétől. A másik tulajdonos, az
OMV Petrom az offshore-törvény számára
kedvező megváltoztatásához kötötte a
kitermelés megkezdését.
A román kormány azonban várhatóan nem
elégszik
meg
a
részvénycsomag
megszerzésével: az a célja, hogy olyan
helyzetet teremtsen a Romgaz számára,
melyben ellenőrzése alá vonhatja a másik
50 százalékot birtokló OMV Petrom
részesedését is.
(Adevarul, 2021. március 30.)

Az Északi Áramlat 2 nem lesz hatással a
német-amerikai kapcsolatokra
Anthony Blinken amerikai külügyminiszter
szerint az USA lehetőségei a gázvezeték
építésének leállítására korlátozottak, de
folytatni fogják a közreműködő vállalatok
szankcionálását. Az építkezést azonban
nem tudják leállítani, ez a projekt
résztvevőin múlik. Azt azonban jobb, ha
tudják, hogy az Egyesült Államok
határozottan ellenzi a gázvezetéket, mert az
fegyvert ad Oroszország kezébe, egy
eszközt a befolyás megerősítéséhez –
mondta Blinken. A külügyminiszter
hozzátette, hogy az Északi Áramlat 2 körüli
viták nem fogják negatívan érinteni a szoros
német-amerikai szövetséget.
(Bloomberg, 2021. március 27. online)
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Az Airbus hidrogén-meghajtású repülőt
tervez
Az Airbus SE részletes tervet dolgozott ki
saját,
hidrogénüzemű
repülőgép
kifejlesztésére. Bíznak benne, hogy 2035től üzembe is állítják majd az első ilyen
járművet. Eddig is azon dolgoztak, hogy a
jelenlegi 50 százalékról 100 százalékra
növeljék a repülőgépeikben felhasználható,
fenntartható üzemanyag arányát. Guillaume
Faury vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy
a fenntartható üzemanyagoknak még sokáig
szerepük lesz a repülésben, sőt, később, a
hidrogén előretörése után is fontos lesz
alkalmazásuk. Kiemelte, hogy a jelenlegi
helyzetben a környezetbarát üzemanyagok
szélesebb körű használatát elsősorban
magas áruk akadályozza.
(Bloomberg, 2021. március 30.)

(Ria-Novosztyi, 2021. március 31.)
Az európai gáztárolók a kereskedők
figyelmének középpontjában lesznek
idén nyáron
A viszonylag kemény tél miatt kimerültek
az európai gáztárolók, miközben az itt tárolt
készleteknek kulcsszerepük van az árak
hirtelen
emelkedésének
megakadályozásában. A nyáron a várható
gazdasági fellendülés miatt bővülni fog a
kereslet, amit az orosz és az amerikai
beszállítók is ki fognak használni. A
tavalyinál 60 százalékkal több, mintegy 6570 milliárd köbméter földgázra lesz szükség
a készletek feltöltéséhez. Ebből a Gazprom
és a Cheniere is profitál majd – vélik
elemzők. Különösen nagy szerepet kap
majd az amerikai LNG, bár kérdéses, hogy
erre miként reagál az ázsiai kereslet.
(Bloomberg, 2021. március 31. online)

Megérkezett az Északi Áramlat 2 építési
helyszínére az Akademik Cserszkij
Az Északi Áramlat 2 földgázvezeték dániai
vizeken található építési helyszínére
érkezett
az
Akademik
Cserszkij
vezetékfektető hajó – jelentette be a Nord
Stream 2 AG.

Összeállította: Kőrösi Tamás

Új fejezet indul Montenegró szénhidrogén-kutatásában
A nagy szénhidrogén gazdagsággal
rendelkező országok, azok nemzeti,
multinacionális
vagy
független
szénhidrogén kutató és termelő társaságaik
tevékenységéről, eredményeiről és együttvagy együtt nem működéséről, a termelés
alakulásáról, a szénhidrogének áráról
naponta friss információk találhatók a
médiában. Azonban, nem sok információ
van a kis államok törekvésiről, ezért
érdekességként
érdemes
bemutatni
Montenegró helyzetét.
A kora középkorban a mai Montenegró
területén három fejedelemség helyezkedett
el: Duklja, amely nagyjából megfelel a déli

felének, Travunia nyugaton és Rascia
északon. A 14. és a 15. században a térséget
Zetának nevezik. A Montenegró elnevezést
a 15. század végétől használják. Az oszmán
fennhatóság alá került Montenegró 1696ban a Petrović-Njegoš-ház uralma alatt
nyerte vissza függetlenségét. Montenegró
függetlenségét a nagyhatalmak az 1878-as
berlini kongresszuson ismerték el. 1910ben az ország királysággá vált. Az első
világháború után Jugoszlávia része lett.
Jugoszlávia felbomlását követően Szerbia
és Montenegró együttesen államszövetséget
alkottak. A 2006 májusában tartott
függetlenségi
népszavazást
követően
9

Montenegró kinyilvánította függetlenségét
és a konföderáció békésen feloszlott.
Délnyugaton az Adriai-tenger, nyugaton
Horvátország, északnyugaton BoszniaHercegovina, északkeleten Szerbia, keleten
Koszovó, délkeleten pedig Albánia
határolja. Területe 14 026 km2, lakossága
628 066 fő (2020), fővárosa Podgorica.
2010. december 17. óta az Európai Unió
hivatalos tagjelöltje, valamint 2017. június
5-étől
a
NATO
huszonkilencedik
tagállama. Kőolaj- és földgáztermelése
nincs, kőolaj- és földgázbehozatala nincs,
kőolaj- és földgázvezetéke nincs, földgázt
nem használnak, kőolajfinomítója nincs, a
kőolajtermékeket importálják (benzin,
gázolaj,
kenőanyagok
stb.)
és
felhasználásuk 7000 hordó/nap (~1110
m3/nap ~950 tonna/nap) volt 2020-ban.
Üzemanyagtöltő állomásait 13 különböző
társaság (hazai és nemzetközi) üzemelteti.
A kőolajkutatás Montenegró területén
1914. február 18-án kezdődött, amikor I.
Miklós montenegrói király (I. Miklós
Mirkov Petrović-Njegoš király Montenegró
egyetlen királya volt, királyként 1910-től
1918-ig, fejedelemként 1860-tól 1910-ig
uralkodott) jóváhagyta a holland G. J.
Kokare vállalkozóval 50 évre kötött a
kőolaj kutatási koncessziót. A koncessziós
terület az ország délkeleti részén lévő
Skadar–tó térségében volt, Albánia
határánál. A földtani felmérést elkezdték,
azonban a közben kitört első világháború
megakadályozta annak folytatását. A
világháború után a kőolajkutatás ismét
előtérbe került és 1922-ben a Zuber fivérek
a Skadar- tó térségében megkezdték az első
kutatófúrás mélyítését. A fúrást 215 méter
mélységnél
a
fúróberendezés
tönkremenetele miatt befejezték és ezzel
véget is ért a kutatás. Majd 1949 és 1966
között összesen 20 szárazföldi kutatófúrást
mélyített le az állami tulajdonú Nafta Crne

Gore
vállalat,
eredménytelenül.
A
legmélyebb fúrásban (U-1 5300 m)
olajnyomokat találtak. A többi fúrás
sekélyebb volt, például a C1 2200 m, a C2
1270 m vagy a 4444 m mély Buljarica 5,
azonban
ezekben
nem
találtak
szénhidrogént. 1973-tól az ugyancsak
állami tulajdonú Jugopetrol Kotor vállalat
végzett a szárazföldön 1250 km hosszban
2D és 400 km2-en 3D, valamint a tengeren
10 000 km hosszban 2D szeizmikus
méréseket. Ezt követően 3 tengeri és 1
tengerparti fúrást végeztek 1975 és 1991
között. A JJ-1 fúrás (talpmélysége 4700 m)
kis mennyiségű földgázt (438 millió m3)
talált az oligocén rétegekben, a JJ-2 kút 183
hordó (~29 m3 ~25 tonna) kőolajtermelést
adott naponta a kréta karbonátos összletből.
A többi kutatófúrásban is találtak csekély
mennyiségű földgázt az alsó harmadkori
homokrétegekben, azonban azokat nem
vizsgálták ki, összességében a kutakat nem
képezték ki termelésre. Közben 1983-ban a
Naftagas a tengerparton 600 km hosszban
2D szeizmikus méréseket végzett.

Montenegró szénhidrogén-kutatása
Vonalak – szeizmikus mérések, Fekete pontok –
eddig lemélyített fúrások,
Zárt terület – koncessziós terület
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Hosszú előkészítői munka után 2013.
augusztus 7-én a Montenegrói Gazdasági
Minisztérium nyilvánosságra hozta az első
szénhidrogén kutatási és
termelési
koncessziós felhívást, amely az Adriaitenger 7745 km2 területére és 30 év
időtartamra szól. Számításaik szerint a
koncessziós területen a potenciális
szénhidrogén készlet 51 milliárd m3 földgáz
és 58 millió tonna kőolaj.

szeptemberében 4 blokkra (4118-4, 4118-5,
4118-9, 4118-10) és az EnergeanMediterranean
konzorciummal
2017.
márciusában 2 blokkra (4218-30, 4219-26)
megkötötték a szerződést. Az Eni-Novatek
konzorcium 2018 végére befejezte a 3D
szeizmikus méréseket 1228 km2 területen és
szerződést kötött a Vantage Drilling
International (Houston, Texas, USA)
tengeri fúrásokat mélyítő fúrási vállalkozó
társasággal kettő kutatófúrás lemélyítésére.
Az első fúrást a szárazföldtől 23 km-re
mélyítik le tervezett 6500 m mélyre, a fúrási
időt 120 – 180 napra tervezik. Ennek
befejezése után kerül sor a második, 2000 m
mélyre tervezett kutatófúrás lemélyítésére a
szárazföldtől 18 km-re. A Vantage Topaz
nevű lábakra emelhető fúrófedélzete
(jackup rig) 2021. március 15-én érkezett
meg az első fúrás helyszínére. Az
előkészítési
munkálatok
(a
lábak
leengedése, a fedélzet felemelése, a
terhelési vizsgálatok elvégzése, a fúrási
eszközök és anyagok biztosítása, az indító
megbeszélés, a fúrási személyzet biztonsági
oktatása és gyakorlása stb.) után a
kutatófúrás mélyítését 2021. március 25-én
elkezdték. Ezzel elindult Montenegró
szénhidrogén-kutatásának új fejezete.

Vantage Topaz nevű lábakra emelhető
fúrófedélzete

A felhívásra három konzorcium: Maraton
Oil Corporation (USA) és OMV (Ausztria),
Eni
(Olaszország)
és
Novatek
(Oroszország), Energean Oil & Gas
(Görögország) és Mediterranean Oil and
Gas (Anglia) jelentkezett. Ezek közül az
Eni-Novatek
konzorciummal
2016.

id. Ősz Árpád
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Az Ajkai Bányászati Múzeum

A Bányászati Múzeum az ajkai
szénbányászat 100. évfordulóján, 1965.
augusztus 6-án nyitott meg. Magyarország
első
szabadtéri
skanzen
műszaki
emlékmúzeumaként az ajkai szénbányászat
műszaki és történeti emlékeit gyűjti és
mutatja. Épületeit, és az 1903-ban gyártott,
eredeti helyén álló aknaszállító gőzgépeket
az Országos Műemléki Felügyelőség 1983ban műemlékké nyilvánította.

Aknaház
Az aknaház és a hozzá tartozó aknatorony
eredetileg fából készült, amelyet 1912-ben
acélszerkezetre cseréltek. Máig őrzi eredeti
formáját. Terveit a csehországi Skoda
Művekben készítették, s valószínűleg a
legyártás is ott történt.
Kovácsműhely
A kovácsok mindig kulcsfontosságú
szerepet töltöttek be a bányaüzemekben. Az
eredeti állapotában megőrzött favázastéglafalas
építményben
korabeli
szerszámok sorakoznak, az üllő, fújtató
mellett a koksszal fűtött, a vas
megmunkálás előtti izzítására szolgáló
tűztér is látható.

ÁLLANDÓ KIÁLLTÁSOK
Gépház
Az akna szállítógépháza jellegzetes
képviselője a XIX-XX. század fordulója
táján a hazai bányáknál épült gépházaknak.
A 145 m2 alapterületű gépházban található a
magyar gépipar remekműve, az 1903-ban
készült ikerdugattyús gőzgép. Állapota
megfelel az 1959. évinek, amikor is
befejezte működését.

Szabadtéri géppark
Mintegy 3000 m2 nagyságú bányagépskanzen. Az emberi munkát megkönnyítő,
külszínen és bányában egykor használt,
illetve még ma is alkalmazott termelő és a
bányatérséget
biztosító
eszközök
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bemutatója. 2020 őszén újabb eszközzel
bővült, egy országosan is egyedülálló,
1926-ban gyártott Karlik típusú, ún.
végtelen kötélszállító-géppel. Az ajkai
bánya utolsó megmenthető emléke a
György-táróban teljesített szolgálatot, és
szállította a csilléket a külszínről a föld alá.

látható büszkeségünk, a településünkről
elnevezett ajkait, amely egyfajta borostyán,
a
kréta-kor
megkövesedett,
nagy
kéntartalmú fenyőgyantája.
A Kozma Károly teremben emlékkiállítás
tekinthető meg a névadóról, mellette a
bakonyi dinoszauruszok láthatók.
A transzformátorházban az ajkai
szénmedence történetének eddig feltárt
tárgyi és írásos emlékei láthatók.
Az 55 méter hosszú bemutató-táró
bemutatja
a
bányákban
használt
vágatbiztosításokat, ácsolatokat, acél és fém
támbiztosító szerkezeteket.

Hantken Miksa Ásvány-, Kőzet-és
Őslénytár
A több mint 1000 db-os gyűjtemény a
földtörténeti ókortól a jelenkorig mutatja be
az egyes korok jellemző kőzettípusait,
ősállatvilágát a paleozoikumtól a holocénig,
és ásványokat a Föld minden tájáról. Van
sókristály
Sodomából,
wolframit
Mongóliából, kőszenes agyagpala DélKoreából, türkiz Pakisztánból, zsírkő
Kínából,
heuladit
Indiából,
kalcit
Algériából, cápafog Marokkóból, galenit
Ruandából, termésarany Kaliforniából,
eocén
halmaradvány
Wyomingból,
Vénuszlegyező (szarukorall) Kubából,
fluorit és termésezüst Mexikóból, vivanit
Bolíviából, achát és amazonit Brazíliából,
pirit Peruból és andezit a Fujijamáról. Itt

Tekintse meg kiállításainkat, érezze jól
magát nálunk!

Jó szerencsét!

Simon Judit
szakmai igazgatóhelyettes
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Csak úgy, de tényleg
Hatodik bordal

Konyhaasztal kancsó bor,
Jól eshetik –
mindenkor.

Felpiroslik
mind a bőr,
Napfény szűrlik
messziről.

Még ha nem is
bírod már,
Egyszer telik
a pohár.

Az emlékek csak robognak,
Hangulatot
mindig adnak.

Aztán miért,
hogy csak egyszerMegtörténik
az emberrel,
Többet kíván –
mit elbír,
Kancsó, pohár –
messzesír.

Konyhaasztal,
kancsó bor,
és nem számít
már a kor Amíg megülsz
csendesen,
Dohogásod –
elpihen.

Felhívhatod
a barátod,
“Interurbán”
szót váltotok,
Távkoccintás –
nagy találmány,
A vírusok meg
lesajnálván!

Konyhaasztal,
kancsó bor –
Nem hagyhatsz el
semmikor!

Kiss Csaba András alias Balhés Charley

14

Selmeci mozifilm az 1930-as években
A 97 perces filmdráma története szerint „Iza
néni tanítónő Selmecbányán. A megszálló
csehek 1923-ban elnémítják a magyar
nyelvű leányiskolát és Iza nénit elűzik
szülőföldjéről.” Ezt követően „előbb egy
budapesti lokálban dolgozik a barátnőjével,
majd Wood ezredes segítségével egy párizsi
kabaré, az Étoile Noire sztárja lesz, de soha
nem felejti el szülővárosát, és minden
spórolt pénzét hazaküldi az otthon maradtak
megsegítésére. Távolról egyengeti volt
rajongója, Bodó Bálint sorsát is, elintézi a
fiatal erdész kinevezését, sőt még feleséget
is szerez neki a bájos vidéki lány, Paksy
Jolán személyében.”3

Ez az írás nem az 1938-ban
bemutatott – és manapság is megtekinthető
–, Lovik Károly regénye alapján készült „A
leányvári boszorkány” című filmet
ismerteti.1 A mostani cikk a selmeci Iza
néniről szól. Az ő viszonylagos
ismeretlensége abból fakad, hogy az „Iza
néni” című, 1933-as selmeci vonatkozású
mozifilm elveszett. 2 Pedig érdekes
történetről és parádés szereposztásról volt
szó. Lássuk is, amit az akkori „legdrágább
magyar hangosfilmből” – az elkészültét
követő 88 év után – láthatunk: a
főszerepben Fedák Sári és Selmec.

1. kép: Az Iza néni főszereplői, Jávor Pál és Fedák Sári [Színházi Élet, (1933) 24. sz. 35.]

A fővárosi Hungária stúdióban forgatott
film rendezője Székely István volt (ő
rendezte 1931-ben a Hypollit, a lakáj című

filmet is), míg Fedák Sári Iza nénit, Jávor
Pál Bodó erdészt (1. kép) és Ágay Irén a
vidéki lányt alakította, de szerepet kapott az

1

80000230 és https://www.imdb.com/title/tt0025319/ és
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/10/08/szegeny_szekelyt_meg_az_agai
_is_huzza/
3
Somogyi Ujság, 16. (1934) 14. sz. 4. (jan. 19.) és
http://mandarchiv.hu/tart/jatekfilm?name=jatekfilm&action=film&id=80000230

http://mandarchiv.hu/tart/jatekfilm?name=jatekfilm&action=film&id=
290020102 és https://www.youtube.com/watch?v=TqTmMcB9TrU
2

http://mandarchiv.hu/tart/jatekfilm?name=jatekfilm&action=film&id=
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1934-ben megjelent Meseautó című film
főszereplői közül Gombaszögi Ella és Törzs
Jenő is. A korabeli tudósítások szerint a
magyar (trianoni) menekült „tanítónő sorsa
régi ötlete Fedáknak. Évek óta hordja
lelkében. … Fedák nemcsak szerzője és
primadonnája, hanem kapitánya is ennek a
filmnek, amelynek hatalmas vezérkarát ő
irányítja. … A film költségeit Fedák fedezi,
ő fizeti a színészeket, a munkásokat,
mindent. És ő is fog keresni rajta.
Amerikába fogja vinni, ahol a kétmillió

magyar centjei bizonyára behozzák a
kiadásokat. Ez a számítás okozza, hogy a
filmről idegen nyelvű változatokat nem
készítenek, csak magyarul veszik fel.” 4 A
Színházi Élet tudósítása szerint Fedák Sári
– aki a Zsazsa nevet is viselte akkoriban –
az Iza néni film kapcsán egyben
„főszereplő, film-meseíró, soronkívüli
rendező
és
külön
érdekességként
vállalkozó”5 is volt.

2. kép: Kaposvári mozi reklámok a Puskás Jenő szerkesztette Somogyi Ujságban [Somogyi Ujság, 16. (1934)
13. sz. 3-4. (jan. 18.)]

Az amerikai magyaroknak (is) szánt filmet
Somogy megyében revizionista-irredenta
reklámhirdetéssel népszerűsítették (2. kép).
Ennek oka az volt, hogy a kaposvári
Somogyi Ujság akkori főszerkesztője,
Puskás Jenő (volt oldalági rokonom)
Selmecbányáról származott, aki ottani
líceumi előtanulmányokat követően az
1900-as évek elején a főiskolán tanult és ő
is trianoni menekült újságíró volt, 6 így

többször is felidézte régi selmeci emlékeit.
Nem csoda, hogy a részben selmeci történet
kapcsán külön figyelmet szentelt a Fedákfilmnek és kritikát is írt róla.

4

Puskás Jenő anyai nagyanyja, Fritz Emília Otília (Bélabánya, 1838 – Aranyida, 1914) és
az OMBKE alapító bányamérnök szépapám, Fritz Pál János (Selmecbánya, 1842 –
Petrozsény, 1914) testvérek voltak.

Eszerint „A mese: Iza néni tanítónő
Selmecbányán. A megszálló csehek 1923ban elnémítják a magyar nyelvű
leányiskolát
és
Iza
nénit
elűzik
szülőföldjéről. Az inflációs Budapestre veti

Kis Ujság, 46. (1933) 126. sz. 12. (jún. 4.)
Színházi Élet, (1933) 24. sz. 33.
6
Puskás Jenő (Hegybánya, 1885 – Kassa, 1944) 1902 és 1903 között
bányász, majd 1905 és 1907 között vaskohász szakon tanult az akadémián/főiskolán.
5
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a sors. … csömört kap Pesttől, Párizsba
emigrál … hűséges magyar szíve
kötegekben
küldi
haza
a
pénzt
Selmecbányára, hogy szeretteinek legyen
kitartásuk addig, amíg eljön az idő ...
Megható gondolat. Mert Selmecbányán
tényleg teremnek ilyen heroikus női lelkek.

Nem is kell nagyon idealizálni a selmeci
mentalitást. Más életiskola ringatja ott az
Óvár tövében a jobb időkre várókat. És
Fedák Sári ezt az Iza nénit pompásan meg
is játszotta.

3. kép: A szélaknai kapu és a Leányvár (1930 k.)

Aki sohasem járt Selmecbányán, aki nem
ismeri Fedák Sári lelkét, partnereit, az talán
meg is könnyezi a film fináléját, amelyben
a ködön keresztül felvonul az új generáció,
hogy a Leányvártól a szélaknai kapu felé (3.
kép) vonulva elénekelje az ősi selmeci dalt:
Ez út hazánkba vissza visz … Építsük meg
a konklúziót: A Hunnia filmgyárban szépen
tudnák fotografálni. Köszönjük a szép
selmeci képeket: az Óvárat, a régi
templárius rend ősi hajlékát, a selmeci
vicinálist
a
kisiblyei
ligettel,
a
Berggerichtet,
a
Tót-templomot,
a
Paradicsom hegyet és mindazt, ami eredeti
felvétel. El hisszük, hogy Iza néni jól

7

öltözködik, hogy szépen énekel, még azt is,
hogy forgótőkét küld Mauskopf bácsinak,
akit ugyan Finkelstein Lojzinak hívnak
eredetben (azok, akik ismerik). Aki
sohasem járt Selmecbányán, elérzékenyül a
film irredenta hangulatán, de aki ott
született vagy csak megmártotta ifjúságát a
régi magyar Heidelberg hangulatában, az a
Zsazsa miatt fakad sírva.”7
Nagy kár, hogy nem tudjuk megnézni a
filmet és nem csak Fedák Sári miatt van
hiányérzetünk.
Dr. Fricz-Molnár Péter

Somogyi Ujság, 16. (1934) 14. sz. 4. (jan. 19.)
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Gróf Széchenyi István és a magyar hajózás, hajóipar létrejötte
Magyarország
több
évszázadának
eseményei – a török hódítás, a ThökölyRákóczi szabadságharc, majd az azt követő
erős Habsburg elnyomás – gátolták az
ország
közlekedési
hálózatának
kialakulását. Fejlett ipar és kereskedelem
nem alakulhatott ki tervszerűen kiépített és
megfelelő úthálózat nélkül. Az utak
hiányához hozzájárult még az is, hogy
Magyarország mai területének egyharmadát
a 19. század első felében még víz és mocsár
borította. Csak az Alföld peremvidékein
volt egy-két kiépített közút. Nem
elhanyagolható, hogy a 19. század elejére a
megszállások és háborúk sújtotta –
elnéptelenedett
–
területeket
már
újratelepítették és az ott kialakult
gazdaságok jelentős mennyiségű terményt
tudtak piacra vinni.
Ilyen útviszonyok mellett a szállítás
szinte egyedüli lehetőségeként a víziút
jöhetett szóba. A figyelem már a 18.
században is a Duna és mellékfolyói felé
terelődött.
Magyarország
hajózási
forgalmának két főiránya alakult ki. Az
egyik a Tiszáról és a Marosról a Dunán és a
Száván át a tengerpart felé, a másik a Dunán
Pest, Győr és Bécs felé. Lefelé a víz
sodrását használták ki, felfelé pedig
vontatták a hajókat.
Vontatásra a magyarországi Dunaszakaszon és a Tiszán egyaránt alkalmaztak
állati vagy emberi erőt. Általában lovakkal
vontattak, ha a partviszonyok annak
megfelelő
állapotban
voltak.
Az
elhanyagolt partrészeken, ahol már a lovak
sem járhattak, emberi erőt alkalmaztak, s
ezt gyalogvontának nevezték.
Hogy mennyire fontos volt a hajózó
utak karbantartása, azt mutatják a 19.
század elejének hajózási viszonyai.
Széchenyi István ezt felismerve látta, mind
a vontatás korszerűsítése is, mind a
folyamszabályozás is szükségszerű és
alapvető követelmény az áruszállítás és a
kereskedelem fenntartására.

A Carolina gőzösről 1818-ban készült rajz.

Magyarországon a dunai gőzhajózás
kezdete 1817 március 21-e, ekkor tette meg
első próbaútját Bernhard Antal pécsi
feltaláló Carolina nevű gőzhajója, melyet a
Dráva menti Sellyén épített. A hajó hossza
13,37 m, szélessége 3,16 méter volt,
merülése 1,02 m, melyet 24 lóerős gőzgép
hajtott, amit részben szintén Bernhard
készített és a korábban vízkerekekkel
szerzett
tapasztalatait
hasznosító
oldalkerekek hajtották előre a járművet. A
hajó egy 488 mázsa tömegű rakománnyal
terhelt uszályt vontatott a Dunán felfelé 3,4
km/óra, lefelé 17 km/óra sebességgel.
Bernhard hajóját vontatóhajónak építette, és
annak is kívánták hasznosítani a Dunán, de
teljesítménye nem volt mindenhol elegendő
a feladathoz, ezért végül Pest, Buda és
Óbuda
között
személyszállításra
használták. Az utasok a hajó vontatta
uszályra szálltak fel és az együttes napi két
menetet teljesített. Természetesen csak
hajózási szezonban közlekedett. Sajnos a
hajóhídon olcsóbb volt átkelés, és így a
hajónak kevés utasa volt. Egy idő után
visszavitte tulajdonosa a Drávára, a hajó
1821-ben ott pusztult el érdemtelenül, mivel
az emberi és állati erővel vontatók
munkájuk elvevőjét látták a gőzhajóban.
Bernhard első gőzhajójának csupán
tudományos jelentőséget tulajdonított, s
rajta szerzett tapasztalatait egy lényegesen
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nagyobb és erősebb vontató gőzhajó
építésére
szerette
volna
használni.
Vállalkozása sajnos az adott gazdasági és
társadalmi körülmények között teljes
kudarcba fulladt, és ő maga is távozott az
országból.
Az első gőzhajók kivétel nélkül
kerekes
hajók
voltak.
Európában
túlnyomórészt olyan hajókat építettek, ahol
a hajótest közepére épített egy vagy két
gőzgép a hajótest oldalához simuló
lapátkereket hajtott. Ezek a kerekek
általában együtt forogtak, ritkán építettek
olyan hajót, ahol a két gőzgép akár
ellentétes irányba is tudta forgatni a
kerekeket. Az első hajók és a folyami hajók
nagy része később is lassú járású, fekvő
hengeres gőzgépeket használt, a kerekek
fordulatszáma ugyanis nem lehetett nagy. A
lapátkerekek vagy merev lapátokat
használtak, vagy mozgatható lapátokat,
melyeknek szögét egy mechanizmus
mindig úgy állította el, hogy a legkisebb
ellenállást keltse, és a leghatékonyabban
lökje hátra a vízáramot.
Az Al-Duna szabályozása mellett
Széchenyi egy hajógyár létrehozását tartotta

a legfontosabb lépésnek. Erre a célra az
Óbudai szigetet látta a legmegfelelőbbnek.
Az óbudai Duna-ág emberemlékezet óta a
vízimalmok
telelőhelye. Biztonságuk
érdekében 1834. év folyamán az ág
bejáratánál jégtörőket helyeztek el. Talán ez
járt a gróf eszében, amikor 1835 júliusában
József nádorhoz írott levelében kifejti, hogy
milyen fontos lenne, ha a dunai hajózás
központjában, Budán egy biztonságos téli
kikötőt, valamint egy hajójavító és
hajóépítő üzemet létesítenének. A nádor
pártfogását kérte ahhoz, hogy az óbudai
szigetet, amely fölött a Magyar Udvari
Kamara rendelkezett, engedjék át az Első
Dunagőzhajózási Társaságnak (DDSGnek) egy hajógyár létesítésére. A hajógyár
részére kijelölt terület hatósági bejárását
1835. október 26-án folytatták le, s ez az
Óbudai Hajógyár születésnapja. A gyár egy
fél év múltán készen állt, sőt 1836 tavaszán
már hajót is építettek benne. Az „Árpád"
őszre elkészült s 1836 október 18-án
bocsátották vízre nagy ünnepség közepette,
melyen részt vett a nádor és családja is.

Árpád gőzhajó 1837-ben készült festményen.
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1844. augusztus 10-én a Széchenyi
nevét viselő gőzhajó avatásán itt hangzott el
először nemzeti imádságunk, a Magyar
Himnusz
nyilvános
ünnepségen.
Érdekességként említem, 1917-ben 4
tengeralattjáró is készült a hajógyárban.
Azóta – változó cégnevek alatt – az Óbudai
Hajógyárban több száz, a kor átlagos
műszaki színvonalát nem egyszer messze
túlszárnyaló személyszállító hajó és
teherhajó, uszály, úszódaru, vontatóhajó és
tolóhajó, jégtörőhajó és egyéb úszótest
készült, bizonyítva az itt dolgozók

kitartását, megújuló alkotóerejét, szakmai
felkészültségét,
generációkon
átívelő
szakmakultúráját. Az utolsó hajó, amely
legördült a gyár futószalagjáról, az 1988-ra
elkészült Széchenyi jégtörő, stílusosan az
óbudai hajógyár megálmodójának nevét
viselte. Ami ezután következett, az már a
végelszámolás időszaka volt. A céget 2000ben törölték a cégjegyzékből. Az óbudai
hajógyár sikeres évtizedeire és történetére
ma már csak a sziget elnevezése emlékeztet.

Az utolsó hajó, mely 1988-ban készült - a Széchenyi jégtörő.

A hajógyár irodaépülete, amely még ma is
áll – különböző konferenciáknak, irodáknak
ad helyet, a belső lépcsőházában vörös
márványlapra applikált bronz plakettekkel
és feliratával őrzi a hajógyár születésének és
gróf Széchenyi Istvánnak emlékét. Az
öntött bronz plaketteket Molnár Jenő
szobrászművész készítette és cizellálta

1985-ben, a gyár fennállásának 150.
évfordulójára, az emléktáblák is ez évben
nyertek ott elhelyezést. Az emléktábla
hitelesen és pontosan jeleníti meg a DDSG
1835 évben elfogadott „logó”-ját, ez látható
a ma még a hajógyári irodaépület mellett
álló műemléki kazánház homlokzatán is.
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„150 éves az Óbudai hajógyár” emléktáblái a műemléki központi
irodaépület belsejében, a lépcsőházi első fordulóban, az egymással
szemben lévő falakon mélyített fülkékbe helyezve, készült 1985-ben.

DDSG logó a hajógyári emléktáblán és
a kazánház homlokzatán

Hajógyári emléktábla

gróf Széchenyi István portré a
hajógyári emléktáblán

Érdekességként mutatnám, egy
„Széchenyi-mindentgyűjtőtől”
kapott
fényképet, amely az óbudai hajógyár
öntödéjének épületét és a szállításra váró

vasöntvényeket mutatja, a képeslap 1835 és
1838 között készült (csak a photoshop
segítségével tudtam a piszkos foltoktól
megtisztítani).
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Az óbudai hajógyár öntödéjének épülete

Óbudai hajógyári sziget a „rákollóval”

Miután az al-dunai munkálatok egyelőre
befejeződtek, a DDSG és hajógyárának
ügye pedig biztosítottnak látszik, Széchenyi
új területet keres és talál magának — a
Balatont. Itt a gőzhajózás Széchenyi István
kezdeményezésére indult meg. Sokáig az
első és egyetlen balatoni gőzhajó a

Kisfaludy volt, melynek hajótestét az
Óbudai Hajógyárban építették és az angol
Penn-gyártmányú gőzgépe lapátkereket
hajtott. A hajó először 1846. szeptember 21én, Széchényi 55. születésnapján hagyta el
a balatonfüredi kikötőt. A hajó 300
férőhelyes utasszállító volt, I. osztályán
22

ebédlő és könyvtár is volt. A következő
balatoni gőzhajó, mely már csavargőzös
lett, csak 1872-ben követte. A hajó a ZalaSomogyi Gőzhajó Társulat megrendelésére
készült az Újpesti Hajógyárban. Az ötven
utas szállítására alkalmas, 100 lóerős hajó
1876-ig óránként 10-12 kilométeres
sebességgel menetrendszerűen bonyolította
le a forgalmat a Révfülöp–Boglár–Szepezd
útvonalon. A társaság 1876-ban csődbe
ment és a gőzös a Dunára került. 2009-ben
a használatból kivont hajó leégett. 2012-ben
műemlékhajó lett Balatonbogláron, ezentúl
a balatoni gőzhajózást ismerteti meg az
idelátogató vendégekkel.

Széchenyi
István
alakja
kitörölhetetlenül belevésődött a magyar
hajóstársadalom tudatába. Neve fogalommá
vált, már életében három hajót is neveztek
el róla. Napjainkban a „Széchenyi István"
komphajó a Balatonon, a „Széchenyi”
motoros jégtörő-vontató a Dunán hirdeti
dicsőségét (lásd az 1. mellékletet).

Káplánné Juhász Márta km.

1.
sz. melléklet:
A gróf Széchenyi Istvánról elnevezett hajók
(összeállította: Varró József)
1.
SZÉCHENYI
DDSG
kerekes
személyszállító gőzhajó, épült 1845-ben
2.
SZÉCHENYI
DDSG
kerekes
személyszállító gőzhajó, épült 1847-ben
3. STEFAN SZÉCHENYI DDSG kerekes
termes postahajó, épült 1853-ban
4. SZÉCHENYI ADRIA Rt. tengeri
áruszállító gőzhajó, nevét 1886-tól viseli
5. GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MFTR
kerekes termes gőzös, épült 1896-ban
6. SZÉCHENYI MFTR dízel-elektromos
kerekes vontató, épült 1939-ben
7. SZÉCHENYI motoros vontatóhajó,
előbb a Balatonon, majd a Dunán, épült
1945-ben
8. SZÉCHENYI ISTVÁN MAHART
balatoni motoros komp, nevét viseli 1969től
9. SZÉCHENYI AVH motoros jégtörővontató, épült 1988-ban

A Kisfaludy balatoni gőzös és gróf Széchenyi István
emlékét őrzi 1996-ban Balatonkenesén emelt
emléktábla
(alkotója Fésűs Károly szobrászművész).
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
7. rész
látható
madárvilágát.
De
egyre
szembetűnőbb az útkátyúk szaporodása, a
falvak szegényesedése és ezzel arányosan a
magyar nyelvű feliratok csökkenése. Nem
jól haladunk, de nem az emelkedők miatt,
hanem a falvak speciális sebesség korlátozó
technikája okán. A faluba vezető völgyúton
nem fekvőrendőrrel próbálják elrémiszteni
a száguldani vágyókat, hanem a minimum
50 évvel ezelőtt lerakott macskakövezett
szakasszal. És ugye, mivel nem zsákfalukon
keresztül vezetett utunk, így ezen
óvintézkedést
mindkét
végén
megtapasztaltuk a településeken. Felhajtva
a dombra nem lehetett megereszteni a
járgányt, nehogy szétessen, mert a bazalt
kockák elég foghíjasan lettek lerakva és
ettől felfelé sem tekerhetett az ember ereje
teljében, mert ez is megviselte volna a két
kerékkel együtt alsóbb felünket is.
Azért
haladtunk
és
Margitta,
Berettyószéplak után Szilágynagyfalun
csak ránk kiált valaki pihenő helyet
keresgélő szemünk láttán. – Itt az udvarban
árnyék is van! – Kissé túlhaladva
visszafordulunk és köszönésünket fogadva
a jó ember elmondja, meglátta a zászlót és
gondolta nem tótok vagyunk.
Egy élelmiszer boltocska lerobbant
udvarába toltuk be a bicikliket, ahol
megkopott
napernyő
árnyékában
fogyasztottuk el bicskás ebédünket,
megszólítónk társaságában. Ki lehetett ő
ott, nem derült ki, de segített a boltban hideg
sört venni, a boltostól kiderítve, hogy a
csapból nem javallott inni. Aztán még a falu
borvíz forrásához is elugrott, hogy friss
vizet hozzon utunkhoz. Ő is aláírhatta a
zászlót.
Ebédünk után egész jól haladva még tovább
gyönyörködhettünk a szilágysági táj
gazdagságot rejtő kisugárzásában. A
macskakövek
megszűnésével
szinte
száguldottunk és győztük le egymás után az
inkább kisebb hegyeknek nevezhető

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.
Május 18. Hétfő (a 8. nap)
Szentjobb – Zsibó (András és Golyó)
Golyó:
Verőfényes reggelre nyitjuk szemeinket
Andrással. Újra málházzuk bicikliinket és
búcsúzunk Partiumtól, irány a Szilágyság,
Szilágy vármegye, Zsibó. Szálláshelyünk
faluját elhagyva emelkedni kezd a terep és
sok a cigány telep, pontosabban az ősi putri
falurész. Erdők, szántók, kaszálók, legelők
sűrűn váltják egymást, ahogy emelkedők és
lejtők is. Az Alföld szép monotonitása után
élveztük az új panorámát és annak gazdag
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dombokat. Majd elérkezett az addigi
legnagyobb próbatétel. Varsolc után
Zilahnak fordulva szemünk elé tárult az első
szerpentin. Araszoltak rajta felfelé a
kamionok, a kipufogók ontották a kormos
gázt a tetőig. Én legalább is azt gondoltam,
hogy látom a végét. Hát rosszul gondoltam!
Ahogy egyre feljebb jutottunk, elő-elő bujt
egy újabb kanyar, mely csak nem akarta
meghozni a tetőt. Zakatolt a szívünk, és a
Nap csavarta belőlünk az izzadságot, mint
szivacsból a vizet. De mielőtt az összes
kicsavarodott volna – felértünk, mint a
lihegő farkasok és abban a tudatban
leledztünk, hogy a mai nap lényegében
megtörtént. De nem történt meg.

Zsibóba. Szó szerint talpunk alatt fütyült a
szél, szárította testünkről az izzadságot és
pederte bajszunkat. Mert jelentem nem csak
András orra alját borítja szőrsövény, hanem
a húshagyó kedd óta tartó gondos
kertészkedésnek köszönhetően újra van mit
összeakasztani haragosaimmal. Tehát
pederte, pödörte és ölelem melegen, ki
szenvedne tőle.
Tervezett túránknak azért is örültem és
készültem nagy elánnal, mert ez az út nem
csak Székelyföldről szólt, keresztülrohanva
Erdélyen. Tudtam, hogy rengeteg csodát
rejt, őriz e föld és ebből csak keveset
tapasztaltam. Most eljött a lehetősége az új
találkozásoknak és ahogy a partiumi tömb
magyarok
pár
daliás
képviselőjét
megismerhettük
faluikkal,
Szilágy
vármegyében a szórványban élők ügyeibe
kaphattunk
betekintést.
Keser-édes
betekintést.
Zsibón, Hőgye Gál Róbert, a helyi fiatal
református lelkész és családja látott
vendégül
bennünket
parókiáján.
Gyermekeik két karakán kicsike lány,
kiknek beszélgetései azonnal árulkodtak
szüleik határozottságáról.

Az első szerpentin után, Zilah előtt.

Zilahot elhagyva jött a nap meglepetése.
Térképen sem figyeltük, a domborzat is
bujtatta, de attól még ott volt. Hosszabb is
volt és pár helyre még a 8 – 10 %-os
emelkedő táblát is kitették. Ilyet még nem
csináltam, de egyikőnk sem szállt le a
nyeregből, míg a másodikat is meg nem
hódítottuk. Szinte egyszerre mondtuk ki
Andrással a szuszogó élcet: Nem létezik,
hogy Karcsi ezt nem tudatosan hagyta ki!
De ezért fizetni fog! – Megjegyzem utólag,
ezt hiába dörgöltük orra alá, mostanáig, a
hazafelé vezető út döcögéséig sem tette
meg. Sok ideje pedig már nincs.
Mivel az út minősége megengedte, a
bringákat megeresztve vágtáztunk lefelé
25

Az est folyamán bíz ki is derült, hogy aki az
őket átölelő többségben akar megtartóan
élni,
menteni,
annak
karakánnak,
határozottnak és huncutnak is kell lenni!
Ahogy
begurultunk
a
kis
város
központjában
ágaskodó
református
templomhoz, a vele egybe épült lelkészi
lakást is megtaláltuk. Templomunkat nem
lehetett összekeverni a pár tíz méterrel
odébb felépített ortodox katedrálissal. Meg
is lepődtem a püspöknek vagy érseknek
dukáló templomi cím hallatán. Ekkora
szellemi jelentőséggel bírna a ma 11.000-es
Zsibó? Mikor nőhette így ki magát? Mert
valaha az volt, gazdasági és szellemi
központ egyaránt. A Wesselényiek
uradalmi központja. Meg is adták a módját,
a "zsibói bölénytől", id. Wesselényi
Miklóstól, a XVIII. századtól kezdődően
különösen. Nem csak a még ma is látható
kastély és egyéb épületek patinájával,
hanem
a
gazdálkodás
folyamatos
modernizációjával,
iskolák,
óvodák
építésével, a művészet mecenatúrájával.
Ki gondolná, hogy a trianoni csík
megalkotásáig,
a
helyi
20%-os
románságnak is sikerült a makacs
kálvinisták mellett hasonló erejű ortodox
központot létrehozni! De nem ironizálok
tovább, mert ez finoman szólva is nem
irónia, inkább tragédia. A református
templom közelében lévő magasabb,
nagyobb román főtemplom a szintén
rendszerváltozásnak emlegetett események
után épült a volt református líceum
területén. A kommunizmus alatt az iskolát
elvették tulajdonosától, a rendszerváltozás
után nem adták vissza tulajdonosának, de a
román ortodox egyház megkapta, ki nem
henyélt és a régi falakat eltüntetve istenük
házát megépítette.
Csoda, ha ma a város magyar lakossága
talán a 10%-t sem éri el? Ezen egyetlen
eseménysorral is jól érthetők lelkész úr
szavai
a
máramarosi,
szilágysági
magyarságot ért és érő kemény ütésekről.
Mert ő ezen vidékeken ismerősebb jól és
erről tud jobban beszélni - mert családi
vendéglátásuk jó alkalom volt a sok irányú
beszélgetésre. Sokirányú volt, mert az

erdélyi magyar pártok anomáliájától a
protestantizmus alapvetésein keresztül a
finom szilágysági bor megismeréséig
forogtak a gondolatok. De András is fordult
volna - egyik oldaláról a másikra és az
asztal mellett csukódó szemei kérve kértek:
Golyó, érdekes, de aludjunk!
Lelkész úr, kivel közben a nexus is tegezőre
váltott, kezünkbe nyomott egy üveg bort,
hogy adjuk az éjjeli őrnek harag tompításra,
mikor szálláshelyünkre érünk. Vigyorgott is
mint a pék kutyája, mikor éreztettük vele,
hogy mi nagyon-nagyon hálás magyar
vendégek vagyunk. Mert úgy látszik, ez itt
úgy megy, ha elvégzi dolgát, akkor érdemes
meghálálni, nehogy legközelebb haragos
legyen.
Amúgy
éjjeli
menedékhelyünk
a
Wesselényi kastélyban, az ott létrehozott
arborétumban volt, ahol "grófként" élhettük
meg az egyházközösség ajándék szállását.
A tényszerűségre törekedve pedig azt is el
kell mondani, hogy szálláshelyünknek azért
adhatott helyet a valamikori uradalmi
centrum, mert helyi román értelmiségi
család kezdeményezésére, kik értékként
tekintettek a pusztulásra ítélt objektumra,
arborétum megépítése kezdődött és épülget
szép lassan az épületek renoválásával
együtt.
Pár óra mély alvás után, búcsúzóul a
magasba épített szállóhelyünk ablakából
madárpillantást vetettünk a virágokkal
körbe ültetett kastély udvarra és épületeire.
Majd legurultunk a paplakhoz, mert lelkész
úr saját készítésű tojásrántottával várt
bennünket. Nagyon finom volt. Meg is ettük
mind, hisz ráértünk, mert a mi Károlyunk a
szentjobbi
huszár
kapitány
urunk
segedelmével még nem érkezett meg. A
sárga tojást letörölve bajuszunkról
elköszöntünk és őszinte kitartást kívánva
elgondolkoztam. Inkább biciklizzek pár
napot hegyen-völgyön, mint a 365 napból
365 napon érezni, hogy tán másodrendű
sem vagyok.
Kiáradó Áldás, Békesség Lelkész Úr!
Családjaikra és óvó, mentő munkájukra.
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Kedd, lassan délelőtt tíz, indulnánk, de
Karcsiék begurulnak egy öreg Daciaval,
bepaszírozott biciklivel. Mondjuk azt, hogy
szerencséje van és így együtt szereljük
össze csomagjaival a bringát a főtéren. De
innen ez egy új nap története.

kocsival és visz a többiek után Zsibóra. Ott
újra egyesül majd a csapat.

Jó szerencsét!
Andris, Karesz, Golyóka

Debrecen – Budapest – Debrecen (Karesz)
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk

Karesz:
Reggel mostam is, aztán a nagyobbik
fiamék felvittek magukkal Pestre. Eközben
a kemény mag - Golyó és András - nyomták
a pedált egész nap a Szilágyságban. Este fél
7-re értek Zsibóra. Fáradtan, de
szerencsésen megérkeztek.
Holnap reggel nekem korán csörög a
telefonom, mert 3:30-kor indulok bicajjal le
Létavértesre, a határra. A határ 6-kor nyit.
Ott vár majd Kiss Pista nagyobb fia
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Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft

OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

1% felajánlása
Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor

28

